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               REPUBLIKA HRVATSKA
        OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
                  OPĆINA MARIJANCI
                   OPĆINSKO VIJEĆE
                 

KLASA: 061-03/22-01/1
URBROJ: 2158-27-01-22-13
Marijanci, 05. rujan 2022. godine

Na temelju članka 31. Statuta Općine Marijanci („Službenik glasnik“ Općine Marijanci br. 1/18, 
2/21), članaka 23. i 24. Odluke o javnim priznanjima Općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine 
Marijanci br. 6/18) te Zaključka Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Marijanci (KLASA: 
061-03/22-01/1, URBROJ: 2158-27-01-22-06) od 22. srpnja 2022. godine, Općinsko vijeće Općine 
Marijanci na 10. sjednici održanoj 05. rujna 2022. godine donosi:

O D L U K U
o dodjeli javnih priznanja Općine Marijanci za 2022. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom dodjeljuju se javna priznanja Općine Marijanci za 2022. godinu kako slijedi:

1. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se:
- Antunu Molnaru – za dugogodišnje humanitarno djelovanje,
- Đurđici Kudeljnjak – za dugogodišnji rad i dostignuća u razvoju predškolskog odgoja

              na području Općine Marijanci,
2. Nagrada Općine Marijanci dodjeljuje se:

- DVD Čamagajevci – za dostignuća i doprinos razvoju vatrogastva na području 
  Općine Marijanci,
- Obrtu UŽAR Marijanci – za dugogodišnji rad i doprinos razvoju tradicionalnih obrta
   na području Općine Marijanci,
- Slastičarskom obrtu SAFARI ŠABANI Marijanci – za dugogodišnji rad i doprinos
   razvoju obrta na području Općine Marijanci,

3. Zahvalnica Općine Marijanci:
- Gradu Donjem Miholjcu – za uspješnu suradnju pri organizaciji djelovanja predškolskog 
  odgoja na području Općine Marijanci.

Članak 2.

Javna priznanja Općine Marijanci navedena u članku 1. ove Odluke dodijelit će se na svečanoj 
sjednici Općinskog vijeća Općine Marijanci u povodu obilježavanja Dana Općine Marijanci.
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Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IVAN MESAROŠ, mag.oec., v.r.
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               REPUBLIKA HRVATSKA
        OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
                  OPĆINA MARIJANCI
                   OPĆINSKO VIJEĆE
                 

KLASA: 406-12/22-01/1
URBROJ: 2158-27-01-22-05
Marijanci, 05. rujan 2022. godine

Na temelju članka 31. Statuta Općine Marijanci („Službenik glasnik“ Općine Marijanci br. 1/18,
2/21), Općinsko vijeće Općine Marijanci na 10. sjednici održanoj 05. rujna 2022. godine donosi:

O D L U K U
o dopuni Plana upravljanja imovinom u vlasništvu 

Općine Marijanci za 2022. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom dopunjuje se Plan upravljanja imovinom u vlasnništvu Općine Marijanci za 2022. 
godinu („Službeni glasnik” Općine Marijanci broj 3/22) u poglavlju „5. PLAN PRODAJE 
NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MARIJANCI”, strana 19., na način da se u Tablici 7. 
na samom kraju iste doda novi redak sa sljedećim podatcima o nekretnini: 

662/1, k.o. Čamagajevci 1.525 Livada

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku” Općine Marijanci.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IVAN MESAROŠ, mag.oec., v.r
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            REPUBLIKA HRVATSKA
    OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
              OPĆINA MARIJANCI  
                OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 340-01/22-01/01 
URBROJ: 2158-27-01-22-05
Marijanci, 06. rujan 2022. godine

Na temelju članka 101. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14,
110/19), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i
članka 31. Statuta Općine Marijanci („Službeni glasnik” Općine Marijanci, broj 1/18 i 2/21) Općinsko
vijeće Općine  Marijanci na 10. sjednici održanoj dana 05. rujna 2022. godine, donijelo je

O D L U K U
o proglašenju statusa nerazvrstane ceste-javnog dobra u općoj uporabi 

u k.o. Črnkovci

                                                       Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se status nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u 
neotuđivom vlasništvu Općine Marijanci, novoformirana katastarska čestica broj 855, k.o. 
Črnkovci.

                                                        Članak 2.

Temeljem ove Odluke provest će se postupak upisa nerazvrstane ceste u zemljišnu knjigu sukladno 
odredbama članka 131. do 133. Zakona o cestama („Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 
54/13,148/13, 92/14 i 110/19), kao i njeno evidentiranje pri nadležnom katastru.

                                                         Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku” Općine Marijanci.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IVAN MESAROŠ, mag.oec., v.r.
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        REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
           OPĆINA MARIJANCI
         OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 024-01/22-01/1
URBROJ: 2158-27-02-22-6
Marijanci, 05. rujan 2022. godine

               POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA RAZDOBLJE
                                     OD 01.01.2022. DO 30.06.2022.

U cilju osiguranja funkcioniranja i nesmetanog rada Općine Marijanci, u razdoblju od 01.01.2022. 
do 30.06.2022. provodim niz aktivnosti u skladu sa obvezama definiranim u Statutu Općine 
Marijanci, od kojih u ovom izvješću izdvajam sljedeće:
- upravljam sa raspoloživim sredstvima na žiro računu kako bi ista bila utrošena sukladno 
usvojenom planu prihoda i rashoda proračuna za 2022. godinu kao i usvojenim I. izmjenama i 
dopunama Proračuna Općine Marijanci za 2022. godinu.
- u svom redovnom radu zajedno sa JUO pripremamo i donosimo ukupno 504 akta.
- pripremam prijedloge općih akata, ukupno 24 za sjednice vijeća kojih je u ovom periodu održano 
ukupno 3.
- sudjelujem u radu na  sjednicama općinskog vijeća, na kojima se razmotrilo ukupno 27 točaka 
dnevnog reda.
- stalne aktivnosti odnose se na pripreme, pronalaženje financijskih sredstava, praćenje i stalnoj 
koordinaciji sa izvođačima radova, nadzorom, projektantom, poduzetničkim centrom i svim drugim 
sudionicima na većim i manjim projektima koji se završavaju ili provode u periodu koje obuhvaća 
ovo izvješće.

Za ovo izvještajno razdoblje izdvajam sljedeće aktivnosti koje se odnose na :

1. Početak i nesmetan rad novoobnovljenog vrtića
Nakon što je završena rekonstrukcija i opremanje te dobivena uporabna dozvola za objekt vrtića 
usljedilo je niz aktivnosti za dobivanje dozvole za rad kako bi dana 11. veljače u nazočnosti 
ministrice poljoprivrede Marije Vučković i župana OBŽ Ivana Anušića i drugih uzvanika svečano 
otvoren novoobnovljeni vrtić u Marijancima koji je 14. veljače počeo sa radom u punom kapacitetu 
kao cjelodnevni boravak u dvije mješovite i jednoj jasličkoj skupini u kojoj su primljena sva djeca 
sa područja Općine Marijanci. Ovime je prestao poludnevni program kao i rad na dvije lokacije 
odnosno prestanak rada u neadekvatnom prostoru u Črnkovcima.
I nakon početka rada vrtića radilo se na otklanjanju nedostataka, kupovini opreme koja još 
nedostaje i niz drugih aktivnosti kako bi se stvorili maksimalno kvalitetni uvjeti za nesmetan i 
siguran rad sa djecom.
Javljamo se i na natječaje središnjeg državnog ureda za demografiju gdje nam je odobreno 
218.000,00 kn za održavanje i razvoj predškolskog odgoja a kao rezultat ove potpore osjetili su i 
roditelji kada su za mjesec svibanj bili oslobođeni plaćanja vrtića.
Odobreno nam je i 48.228,00 kn za poboljšanje materijalnih uvjeta  čime ćemo dograditi vanjsko 
igralište sa još novih igrala.
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2. Rekonstrukcija- vatrogasni dom i dogradnja društveni dom Črnkovci i Opremanje 
Vatrogasnog i društvenog doma Črnkovci
- podnešen konačni zahtjev za isplatu i sve aktivnosit koje idu uz to kao što su kontrola na terenu od
strane agencije za plaćanje, te slanje dokumentacije koja se prilikom kontrole traži i provjerava. Do 
podnošenja ovog izvješća pristigla odluka o isplati konačne rate u iznosu od 736.780,92  te onog 
trenutka kad isti sjedne na račun Općine  projekt Rekonstrukcija-vatrogasni dom i dogradnja 
društveni dom Črnkovci u potpunosti je završen.
- pripremljena dokumentacija i odrađena prijava na natječaj LAG-a Karašica  za opremanje 
vatrogasnog doma Črnkovci za dodjelu potpore u iznosu od 126.173,54 kn za koju smo do 
podnošenja ovog izvješća dobili pozitivnu odluku te ide u daljnju proceduru.
- pripremljena dokumentacija i odrađena prijava na javni poziv OBŽ za opremanje društvenog 
doma u Črnkovcima, traženi iznos je 400.000,00 kn za isti još nisu objavljeni rezultati.

3.Izgradnja kanalizacije u naselju Črnkovci
- u cijelom ovom periodu odvijaju se radovi, te se isti odvijaju se u skladu sa projektnom 
dokumentacijom i planiranom dinamikom.
- u stalnoj sam komunikaciji sa Lidijom Gavrić direktoricom investitora našeg vodnog poduzeća 
Hidrobel d.o.o. i prema informacijama koje imam završetak radova i tehnički pregled očekuje se u 9
mjesecu ove godine.

4.Izgradnja parkirališta sa javnom rasvjetom u Marijancima
- u ovom periodu odrađeni završni radovi na ovom projektu te do kraja godine očekujemo tehnički 
pregled i uporabnu dozvolu.

5. Izgradnja kraka II ceste u zoni Črnkovci
- u ovom periodu odrađeni svi građevinski radovi te do kraja godine očekujemo tehnički pregled i 
uporabnu dozvolu.

6. Izgradnja nerazvrstane ceste u ulici N.Tesle Črnkovci
- pripremljena dokumentacija te uredno dostavljen zahtjev po Pozivu za iskaz interesa za 
financiranje projekta prema Programu održivog razvoja objavljenog od strane Ministarstva 
regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
- u istom periodu dana 23. svibnja 2022. sklapamo ugovor sa Ministarstvom na odobreni iznos od 
250.000,00 kn.
- pripremljena dokumentacija i odrađena prijava na javni poziv OBŽ za izgradnju, traženi iznos je 
500.000,00 kn a za isti još nisu objavljeni rezultati.
- u drugoj polovini godine predviđena je provedba javne nabave, sklapanje ugovora sa izvođačem 
radova te u skladu sa prilivom sredstva u proračunu planirati dinamiku izvođenja radova.

7. Izgradnja spojne ceste u Kunišncima
- pripremljena dokumentacija te uredno dostavljen zahtjev za iskaz interesa prema Programu 
podrške gospodarskog revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema objavljenom od strane Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ukupna procijenjena vrijednost ovog projekta iznosi 
2.956.000,00 kn.
- u ovom periodu stigla je i odluka o odabiru projekata u kojoj je projekt stavljen na tzv. rezervnu 
listu koja u članku III ove odluke kaže:
„Po osiguranju dodatnih sredstava za provedbu Programa u Državnom proračunu odobrit će se 
financiranje projekata koji se nalaze na toj listi.” Za naš projekt odobren je iznos od 2.000.000,00 
kn.
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- ovog trenutka ne možemo reći kada možemo očekivati potpisivanje ugovora i planirati daljnju 
realizaciju.

8. Nabavka komunalne opreme
- pripremljena dokumentacija i uredno dostavljen zahtjev za sufinanciranje nabave komunalne 
opreme za održavanje javnih „zelenih” površina na temelju objavljenog javnog poziva od strane 
Ministarstva prostornog uređenja graditeljstva i državne imovine. Dobili smo odluku o 
sufinanciranju u iznosu od 50.000,00 kn. Planiramo u drugoj polovini godine realizirati nabavku 
ukupne vrijednosti do 110.000,00 kn 
- javljamo se također i na objavljeni javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog 
sakupljanja komunalnog otpada objavljenog od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost i to za nabavku 750 kanti od 120 l plave boje za papir ukupne procjenjene vrijednosti 
207.187,00 kn. Ovu nabavku planiramo realizirati u prvoj polovini iduće godine a prema za sada 
usmenim informacijama odobreno nam je 40% ili 82.875,00 kn.

9. Sunčana elektrana Črnkovci 
- nakon što smo uspjeli ishoditi građevinsku dozvolu za sunčanu elektranu Črnkovci snage 4,5MW 
u dogovoru sa partnerom HEP-om d.d. krećemo u novi projektni zadatak povećanje na 8,5 MW a 
paralelno radimo na pripremi dokumentacije za sklapanje ugovora sa HEP-om d.d. o otkupu 
zemljišta i plaćanju svih nastalih troškova u pripremi projektne dokumentacije te u potpunosti 
prijenos cjelokupnog projekta na investitora HEP d.d. Kako nismo uspjeli realizirati sve u prvoj 
polovini godine očekujem da će se isto realizirati u drugoj polovini godine pa čak i mogući početak 
radova ili barem odrađena javna nabava za odabir izvođača radova.

10. Športsko rekreacijska zona „Plosna” Kunišinci
- realizirana izgradnja dviju nadstrešnica ukupne vrijednosti do 50.000,00 kn

11.NK „Bočkinci” Bočkinci
- realizirano spajanje ovog sportskog objekta na vodovodnu mrežu.

12. Društveni dom Čamagajevci
- realizirano opremanje doma sa nabavkom 20 novih stolova ukupne vrijednosti 46.500,00 kn

13. Autobusna stajališta Kunišinci
- realizirano postavljanje dviju autobusnih nadstrešnica ukupne vrijednosti 47.375,00 kn.

14. Provođenje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
- unošenje podataka o Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u aplikaciju AGRODET, 
te važećih Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području Općine Marijanci u istu aplikaciju kao i u registar ugovora Minisatstva poljoprivrede.

Pripremljeni i odrađeni javni pozivi;
1) za dodjelu pomoći pri studiranju, potpisani ugovori i u potpunosti isplaćena ugovorena sredstva,
2) za dodjelu pomoći za podmirenje troškova stanovanja srednjoškolaca, potpisani ugovori i u 
potpunosti isplaćena ugovorena sredstva,
3) za isplatu Uskrsnica,
4) za sufinanciranje sportskih udruga i događanja,
5) za sufinanciranje rada i događanja iz kulture i društvenih dijelatnosti,
6) za dodjelu javnih priznanja,
7) za pomoć u rješavanju stambenog pitanja – VIII. krug ugovora.
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Pripremljeni i odrađeni javni natječaji za:
- zapošljavanje na određeno vrijeme na poslovima održavanja javnih površina 1 osoba,
- zapošljavanje u javnim radovima na 6 mjeseci 1 osoba,
- za zakup zemljišta u vlasništvu Općine za poljoprivredne namjene.

Prisustvujem na raznim događanjima od kojih izdvajam:
- završna konferencija projekta zaželi 2 u Donjem Miholjcu,
- završna konferencija projekta zaželi 2 LAG-a Karašica,
- izvještajnoj sjednici skupštine vatrogasne zajednice Općine Marijanci,
- kulturna manifestacija „ Kolo na Čimenu”,
- vatrogasni kup za najmlađe kategorije u organizaciji DVD-a Kunišinci.

I na kraju mogu još reći da sam:
- sudjelovao u aktivnostima koje provodimo zajednički sa OBŽ kao i  u radu udruge općina, i LAG-
a.

I naravno neizostavna stalna komunikacija i suradnja sa udrugama u provođenju njihovih aktivnosti,
kao i stalna komunikacija sa mještanima u rješavanju njihovih problema ili razmatranja njihovih 
prijedloga.

U Marijancima, 05. rujan 2022. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
DARKO DORKIĆ, v.r.
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         REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
           OPĆINA MARIJANCI
             OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 024-01/22-01/1
URBROJ: 2158-27-01-22-07
Marijanci, 05. rujan 2022. godine

Na temelju članka 31. Statuta općine Marijanci ("Službeni glasnik" Općine Marijanci br. 01/18, 
02/21) Općinsko vijeće Općine Marijanci na svojoj 10. sjednici održanoj 05. rujna 2022. godine 
donosi

Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju Izvješća načelnika Općine Marijanci

Članak 1.

Prihvaća se izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje 01. siječanj do 30. lipanj 2022. 
godine.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku" Općine 
Marijanci.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
IVAN MESAROŠ, mag.oec., v.r.
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